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Aktuálnost tématu, přínos doktoranda, význam pro vědní obor a praxi 
Efekt tvarové paměti slitin na bázi stechiometrické sloučeniny NiTi a jeho využití v technických 
aplikacích je předmětem intenzivního výzkumu již více než 40 let. V literatuře jsou poměrně 
spolehlivě popsány základní charakteristiky tvarově-paměťových jevů související s martenzitickou 
transformací B2 ↔ (R) ↔ B19’ nebo B2 ↔ B19 ↔ B19’, příslušné fázové složení a rovněž struktura 
a vlastnosti jednotlivých fází. S rozvojem aplikací uvedených slitin v technické praxi a v lékařských 
oborech se však stále zvyšují požadavky na homogenitu mikrostruktury a optimalizaci funkčních a 
mechanických vlastností těchto materiálů. Tento trend je zřetelný zejména v oblasti chirurgie, kdy 
objemový podíl karbidů TiC a oxidů Ti4Ni2O ovlivňuje korozní odolnost a následně i mechanické 
vlastnosti a životnost NiTi implantátů. Pokrok v technologii přípravy tenkých NiTi drátů s průměrem 
vlákna 0.1 mm a menším dosažený v posledních několika letech otevřel další reálnou možnost využít 
jevů tvarové paměti ve „smart“ textiliích. Posledním technologickým krokem přípravy tenkých NiTi 
vláken je redukce průřezu tažením za studena. Dráty však po intenzivní nízkoteplotní deformaci 
nevykazují požadované funkční vlastnosti. Tyto je třeba „nastavit“ vhodným tepelným zpracováním. 
Zde přichází doktorand se zcela novým a originálním řešením provést tepelnou úpravu tažených NiTi 
vláken pomocí elektrického ohřevu o vysoké proudové hustotě. Tato idea byla v rámci širšího 
výzkumného týmu, s výrazným přispěním doktoranda, úspěšně realizována. Zásadní podíl doktoranda 
na vývoji nové technologie je v práci zřetelně vymezen (viz. např. str. 89) a spočívá zejména 
v konstrukci tří původních experimentálních aparatur. Z pohledu základního materiálového výzkumu 
se jako nejzajímavější jeví aparatura MITTER, která umožňuje simultánní tepelné zpracování 
s využitím pulsů elektrického výkonu a in-situ měření fyzikálních charakteristik vlákna v reálném 
čase, a to zejména stavu napjatosti, deformace a specifického odporu. Toto zařízení je rovněž vhodné 
k testování funkčních vlastností NiTi vláken bezprostředně po jejich tepelné úpravě. Další dvě 
aparatury ATTUT a NiTiTEC jsou určeny k testování charakteristik NiTi vláken v podmínkách 
víceosé napjatosti (ATTUT) a pro kontinuální zpracování tažených vláken metodou přímého ohřevu 
elektrickým proudem (NiTiTEC). Výsledky experimentů provedených na zmíněných aparaturách a 
prezentovaných v disertační práci byly publikovány v prestižních časopisech, např. Acta Materialia, 
Functional Materials Letters a International Journal of Plasticity. Zmíněné výsledky rovněž vedly 
k podání dvou patentových přihlášek. Vzhledem k uvedenému proto o aktuálnosti, vědecké kvalitě a 
navazujícím technologickém významu disertační práce nelze pochybovat. 
 

Cíle práce a jejich splnění 
Cíle disertační práce byly formulovány na straně 39. Výsledky prezentované v práci i přiložených 
publikacích jasně dokumentují, že stanovených cílů bylo dosaženo a to ve všech třech vytýčených 
směrech: (i) při modifikaci mikrostruktury pomocí pulzů elektrického výkonu a následném testování 
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funkčních vlastností, (ii) při studiu vlivu víceosé napjatosti na transformační chování a (iii) při 
kontinuální úpravě mikrostruktury a vlastností dlouhých vláken. 
 

Zpracování 
Práce o celkovém rozsahu 104 stran je dělena do 9-ti kapitol. Práce obsahuje 5 příloh, které prezentují 
4 významné časopisecké publikace a 1 publikaci z mezinárodní konference ESOMAT 2009, na všech 
publikacích je doktorand uveden jako spoluautor. Cíle práce jsou formulovány v kapitole 4 na stranách 
38 - 39. Seznam literatury na stranách 94 až 99 obsahuje 86 citací. 
Ke své škodě a zcela zřetelně na újmu čitelnosti se rozvržení disertační práce (až na výjimky - viz. 
např. cíle práce) nedrží tradičního schématu: a) shrnutí současného stavu řešené problematiky, b) cíle 
práce, c) experimentální metody, d) dosažené výsledky, e) diskuse a f) závěry. Kapitoly 1 - 3 mají sice 
„úvodní“ charakter ale obsahují zcela evidentně výsledky dosažené doktorandem v rámci řešení, viz. 
např. str. 30, 34 a 35. Aparatury MITTER, ATTUT jsou rámcově popsány na stranách 40 - 44 
v kapitole 5, zařízení NiTiTEC pak v kapitole 6 na straně 70. Některé informace týkající se pozorování 
TEM a metodiky difrakce synchrotronového záření lze nalézt v kapitole 8 na stranách 85 a 87 - 88. 
Ucelený přehled testovaných materiálů, jejich složení, výchozího stavu a výrobce pak v práci zcela 
chybí. Naopak, části textu a informace, které svým charakterem patří do úvodního shrnutí současného 
stavu, jako např. popis závislosti transformačních teplot na koncentraci Ni v B2 matrici (str. 58-59) a 
TTT diagramy na str. 60, jsou uvedeny v kapitole 6, kde čtenář očekává původní výsledky dizertace. 
Stejná námitka se týká prezentace Hall-Petch vztahu a metalografických snímků, které dokumentují 
jednotlivá stádia zotavení a rekrystalizace mosazi, v kapitole 8. Nelze přehlédnout ani některé 
gramatické chyby (jedna je v samém názvu práce) z nichž zejména zmiňuji nesprávné vazby typu: ... s 
cílem na porozumění .... (str. 74), s cílem na popsání ... (str. 75), ... s cílem na ověření (str. 76). Dále 
není podle mého názoru nutné používat anglické termíny v případech, kdy existuje zcela 
plnohodnotný český ekvivalent, jako např.: 
equilibrium (použito na str. 12 a mnoha dalších) - lze nahradit českým slovem rovnováha, 
remanentní martenzit (str. 34) - lze nahradit českým ekvivalentem zbytkový nebo stabilizovaný, 
shearband (str. 45) - lze nahradit termínem skluzový pás. 
Naopak termín krutový moment (str. 56) je v české technické literatuře ustálen jako torzní moment. 
Zcela nevhodně je pak použit termín koeficient tepelné vodivosti na straně 64. V souvislosti s rovnicí 
(6) na str. 63 je veličina h koeficientem přestupu tepla (nikoliv tepelné vodivosti, což je veličina zcela 
odlišná s jinými fyzikálními rozměry!). Jako možná poslední příklad nevhodné terminologie uvedu 
výraz pseudoplasticita používaný na straně 19 a dalších pro trvalou (avšak tepelně-vratnou) deformaci 
martenzitu pohybem vnitřních rozhraní v mikrostrukruře (jednocestný jev tvarové paměti). Termín 
pseudoplasticita je jak v české tak i anglické literatuře vyhrazen pro anomální chování tekutin jejichž 
viskozita klesá s rostoucím přiloženým smykovým napětím. Z tohoto důvodu termín pseudoplasticita 
nepoužívá žádný z renomovaných autorů, viz. např. v dizertační práci citovaný souborný článek [5] 
nebo reprezentativní kniha [6]. 
Vlastní experimentální výsledky doktorand prezentuje zejména v kapitolách 4 - 8 formou přehledných 
grafů. Za podstatný přínos práce považuji především výsledky dosažené na aparatuře MITTER, která 
umožnila unikátním způsobem korelovat proces mikrostrukturních změn vyvolaných pulzem 
elektrického výkonu s měřením mechanických charakteristik, rezistometrie a charakteristik 
mikrostruktury pomocí difrakce synchrotronového záření. Tyto výsledky přesvědčivě ukázaly, že 
procesy zotavení a rekrystalizace v NiTi vlákně tvářeném za studena na vysoký stupeň deformace 
mohou probíhat při teplotách okolo 700°C v časech řádu 0.1 s. Tyto parametry vylučují uplatnění 
mikrostrukturních mechanismů řízených klasickými difúzními procesy (vakancemi zprostředkovaná 
migrace atomů na vzdálenosti odpovídající středním vzdálenostem poruch v mikrostruktuře). Tento 
poznatek otevírá zcela nové možnosti interpretace zotavovacích a rekrystalizačních procesů v kovech 
a slitinách. Zmíněný soubor výsledků pokládám za unikátní a velmi přínosný pro potenciální uplatnění 
technologie tepelného zpracování tenkých NiTi vláken s tvarovou pamětí jak v rámci ČR tak i 
v mezinárodním měřítku. 
 



Otázky a náměty pro diskusi 
Na základě výsledků a jejich interpretace prezentovaných v předložené disertační práci uvádím 
následujících čtyři náměty pro diskusi: 
 
1) Na straně 17 autor zastává názor, že podchlazení či přehřátí nad rovnovážnou teplotu při MT 

vyvolané změnou teploty nebo přepětí či podpětí pod rovnovážné napětí při MT indukované 
změnou vnějšího napětí souvisí s kompenzací „třecí práce“ spojené se šířením rozhraní mezi 
fázemi. V této interpretaci je zcela opomenuto stádium nukleace nové fáze, které je naopak jinými 
autory považováno za klíčové pro interpretaci mnoha termodynamických parametrů MT. Lze se 
proto domnívat, že při transformaci B2↔(R)↔B19’ v tenkých NiTi drátech nehraje stádium 
nukleace důležitou roli?! 

 
2) Experimentální výsledky získané v rámci disertační práce a publikované např. v článku [80] 

naznačují, že k významnému zotavení původní komplikované mikrostruktury (včetně spletitých 
dislokačních konfigurací) může dojít při teplotě cca 700°C v časech řádu 0.1 s. Na základě 
známých difúzních dat lze za uvedených podmínek vyloučit významnější příspěvek mechanismů 
zotavení řízených difůzí. Jak probíhá takto rychlá anihilace dislokací bez významnějšího podílu 
difúze? 

 
3) Na straně 47 autor uvádí, že transformace B2→R neprobíhá nad teplotou Af. Je tomu skutečně tak? 

Nové experimentální výsledky naznačují opak, viz. např. [J. Olbricht et al., Met. Mat. Trans. A 42 
(2011) 2556]. 

 
4) Přesto, že superelastické dráty NiTi běžně vykazují složení bohaté na Ni (50.9 at % Ni) a jsou 

tepelně zpracovány (i při konvenčním postupu) při teplotách okolo 500°C není ve výsledných 
mikrostrukturách pozorována precipitace fáze Ni4Ti3, která je naopak běžným produktem tepelného 
zpracování stejných slitin (s velikostí zrna cca 10 μm) za stejných podmínek. Proč ve slitinách 
s ultrajemným zrnem (cca 50 nm) fáze Ni4Ti3 neprecipituje? 

 
 

Závěr 
I přes nedostatky ve zpracování disertace zmíněné v předcházejícím textu, považuji práci za velmi 
přínosnou pro obory studia slitin s tvarovou pamětí a zotavení a rekrystalizace v tenkých 
intermetalických vláknech. Autor se dokázal dobře orientovat v uvedené problematice a jednoznačně 
prokázal, že je schopen samostatného tvůrčího řešení. Komisi doporučuji předloženou práci přijmout 
k obhajobě a po jejím úspěšném průběhu udělit Ing. Janu Pilchovi titul PhD. 
 
 
 
 
V Brně dne 25.8.2011      prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc. 
              oponent 
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